Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Nelahozeves,
které se konalo dne 26. 05. 2015
v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Zahájeno: 18:00
Ukončeno: 18:36
Zapsala: Dvořáková Zuzana

Zápis vyhotoven dne: 28.05.2015
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Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zahájení zasedání v 18:00 hodin.
Dámy a pánové,
vítám Vás na dnešním zasedání zastupitelstva obce Nelahozeves. Dnešní jednání bylo řádně svoláno a
vyhlášeno a dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 9 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo
je tedy usnášeníschopné.
Konstatuji, že zápis z minulého zasedání byl vyhotoven, podepsán ověřovateli zápisu, nebyla proti
němu vznesena připomínka a je uložen na Obecním úřadu a zveřejněn na webových stránkách obce.
Konstatuji, že zapisovatelky pořizují pro účely zápisu ze zasedání zastupitelstva zvukovou nahrávku.
Pokud je zde někdo, kdo pořizuje vlastní zvukovou nahrávku, žádám, aby se představil a sdělil
přítomným pro jaké účely tak činí.
Představil se:
Miloš Mojžiš- nahrávka za účelem zveřejnění na portálu Nela.cz

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Navrhuji určit za zapisovatele zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Zuzanu Dvořákovou a
paní Štěpánku Rubešovou.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu Ing. Václava Tureckého a Pavla
Matouška.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Turecký)
Schváleno 8-mi hlasy.
Usnesení č. 1/5/2015 Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Zapisovatelkami zápisu byly určeny paní Zuzana Dvořáková a Štěpánka Rubešová.
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitel Ing. Václav Turecký a Pavel Matoušek.
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2. Schválení programu
Program zasedání:
1. Změna vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek
2. Rozpočtové opatření – prostředky na opravu dětských hřišť
3. Diskuze
Doplnění programu:
- Schválení kupní smlouvy – p. Pavlíček, parcelní číslo153/8
Návrh usnesení:
Program:
1. Změna vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek
2. Rozpočtové opatření č. 4/2015
3. Schválení kupní smlouvy – p. Pavlíček, parcelní číslo153/8
4. Diskuze
Kdo je pro schválení programu v tomto znění?
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 2/5/2015 Program zasedání
1.
2.
3.
4.

Změna vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek
Rozpočtové opatření č. 4/2015
Schválení kupní smlouvy – p. Pavlíček, parc. č. 153/8
Diskuze
3. Změna vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek

Na zasedání zastupitelstva konaném dne byl zveřejněn záměr upravit vnitřní směrnici o zadávání
veřejných zakázek tak, aby umožňovala v technicky odůvodněných případech zadat zakázku od
200.000,-Kč do 800.000,- Kč přímo. Takovou zakázku by schvalovalo zastupitelstvo obce a byla by
zveřejněna na úřední desce minimálně 15 dní před schválením zastupitelstvem.
Změny ve vnitřní směrnici č. 1/2014
čl. 5 odst. 5.3
V odůvodněných případech (např. z důvodu věcné souvislosti s jinou veřejnou zakázkou se stejným
nebo obdobným, popř. technicky souvisejícím předmětem, realizovanou konkrétním dodavatelem) lze
veřejnou zakázku dle tohoto článku zadat na základě výzvy jednomu konkrétnímu dodavateli, a to za
splnění následujících podmínek:
- o zadávání veřejné zakázky konkrétnímu dodavateli rozhodne zastupitelstvo obce
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-

záměr obce zadat veřejnou zakázku dle tohoto ustanovení bude zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím zastupitelstva o zadání veřejné
zakázky

čl. 6
Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby v hodnotě od 800.000,-Kč bez
DPH do 3.000.000,-Kč bez DPH (zde je navýšení ze 2.mil Kč na 3.mil Kč)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. (viz příloha č. 2)
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Matoušek)
Schváleno 8-mi hlasy.
Usnesení č. 3/5/2015 Změna vnitřní směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek
Zastupitelstvo schvaluje vnitřní směrnici obce Nelahozeves č 1/2014, ve znění schváleném usnesením
zastupitelstva č.3/5/2015 ze dne 26/5/2015.

4. Rozpočtové opatření č. 4/2015

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2015
Výdaje:
1) Navýšení prostředků
110.000,-Kč na PAR 3421 – dětská hřiště, POL 6121 – dlouhodobý hmotný majetek,
87.000,-Kč na PAR 3421 – dětská hřiště, POL 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek,
40.000,-Kč na PAR 3421 – dětská hřiště, POL 5171 – opravy a udržování.
Jedná se o nákup herních prvků na dětská hřiště a jeho údržbu. Celkově se tedy jedná o částku
237 Tis. Kč, což je původně plánovaná spoluúčast k dotaci ponížená o prostředky schválené
na opravu hřiště již v minulosti.
Prostředky byly použity z rezervy, které byly ve financování a nebyly zapojeny do rozpočtu.
2) Přesun prostředků
45.000,-Kč z PAR 2212 silnice POL 5171 opravy a udržování na PAR 2212 silnice POL 5164
nájemné,
11.000,-Kč z PAR 2212 silnice POL 5171 opravy a udržování na PAR 2212 silnice POL 5169
nákup ostatních služeb.
Jedná se o pronájem a instalaci přechodného dopravního značení.
Financování:
- rozdíl mezi příjmy a výdaji byl upraven ve financování
Rozprava:
Pavel Matoušek – navrhuje zvýšit částku na PAR 3421 – dětské hřiště, POL 6121 – dlouhodobý
hmotný majetek a o tuto částku snížit finanční prostředky na PAR 3421 – dětské hřiště, POL 5137 –
drobný hmotný dlouhodobý majetek. Zastupitel byl na kontrole hřiště v Lešanech v Anglickém
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resortu, kde jsou v dezolátním stavu lavičky v altánku a hrací prvky je potřeba také opravit popřípadě
by bylo lepší koupit nové hrací prvky. Po rozpravě s dětmi by si přály nové hrací prvky typu „hnízdo,
hrady“, které stojí okolo 65.000,-Kč.
Olga Riegertová – byla na kontrole hřiště na Dynamu. Hracích prvků je tam celkem dost, spíš by
potřebovali údržbu. Natřít, poopravit.
Ladislav Velič – na Dynamu by bylo potřeba pořídit lavičky a stůl, aby měli maminky, kde sedět

Návrh usnesení: (důvodová zpráva)
Výdaje:
1) Navýšení prostředků
130.000,-Kč na PAR 3421 – dětská hřiště, POL 6121 – dlouhodobý hmotný majetek,
67.000,-Kč na PAR 3421 – dětská hřiště, POL 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek,
40.000,-Kč na PAR 3421 – dětská hřiště, POL 5171 – opravy a udržování.
Jedná se o nákup herních prvků na dětská hřiště a jeho údržbu. Celkově se tedy jedná o částku
237 Tis. Kč, což je původně plánovaná spoluúčast k dotaci ponížená o prostředky schválené
na opravu hřiště již v minulosti.
Prostředky byly použity z rezervy, které byly ve financování a nebyly zapojeny do rozpočtu.
2) Přesun prostředků
45.000,-Kč z PAR 2212 silnice POL 5171 opravy a udržování na PAR 2212 silnice POL 5164
nájemné,
11.000,-Kč z PAR 2212 silnice POL 5171 opravy a udržování na PAR 2212 silnice POL 5169
nákup ostatních služeb.
Jedná se o pronájem a instalaci přechodného dopravního značení.
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 4/5/2015 Rozpočtové opatření č. 4/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015.
Výdaje:
1) Navýšení prostředků
130.000,-Kč na PAR 3421 – dětská hřiště, POL 6121 – dlouhodobý hmotný majetek,
67.000,-Kč na PAR 3421 – dětská hřiště, POL 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek,
40.000,-Kč na PAR 3421 – dětská hřiště, POL 5171 – opravy a udržování.
Jedná se o nákup herních prvků na dětská hřiště a jeho údržbu. Celkově se tedy jedná o částku
237 Tis. Kč, což je původně plánovaná spoluúčast k dotaci ponížená o prostředky schválené
na opravu hřiště již v minulosti.
Prostředky byly použity z rezervy, které byly ve financování a nebyly zapojeny do rozpočtu.
2) Přesun prostředků
45.000,-Kč z PAR 2212 silnice POL 5171 opravy a udržování na PAR 2212 silnice POL 5164
nájemné,
11.000,-Kč z PAR 2212 silnice POL 5171 opravy a udržování na PAR 2212 silnice POL 5169
nákup ostatních služeb.
Jedná se o pronájem a instalaci přechodného dopravního značení.
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Informace o skládce Uhy a s tím spojené financování
Dále informace - skládka UHY vykazuje nižší výkonnost než na začátku roku. Připravujeme nový
odhad celoročních příjmů, kde zohledníme změnu vývoje prostředků ze skládky a nejnovější vývoj
příjmů ze státního rozpočtu. Na základě tohoto aktualizovaného odhadu bude na příštím zastupitelstvu
předloženo větší, celkové rozpočtové opatření.

5. Schválení kupní smlouvy – p. Pavlíček
Žádám zastupitelstvo obce o schválení kupní smlouvy mezi obcí Nelahozeves a panem Pavlíčkem na
pozemek parc. č. 153/8 v k.ú. Nelahozeves o výměře 395 m2 (část parcely 153/1 v k.ú. Nelahozeves).
Žádost byla podána 03. 02. 2015. Usnesením zastupitelstva č. 7/2/2015 ze dne 12. 02. 2015 byl
schválen záměr prodeje pozemku. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 25. 2. 2015 do 12. 03. 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezí obcí Nelahozeves a panem Pavlíčkem
na pozemek parc. č. 153/8 v k.ú. Nelahozeves o celkové výměře 395 m2.
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9-ti hlasy.
Usnesení č. 5/5/2015 Schválení kupní smlouvy – p. Pavlíček
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezí obcí Nelahozeves a panem Pavlíčkem
na pozemek parc. č. 153/8 v k.ú. Nelahozeves o celkové výměře 395 m2.

6. Diskuze

Diskuze proběhla na téma – nový územní plán
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání ukončeno v 18:36 hodin.

Ing. Václav Turecký

Pavel Matoušek

ověřovatel

ověřovatel

Ing. Josef Kebrle
starosta
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